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Wytyczne dotyczą:
 zasady równości szans i niedyskryminacji w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

Zasady te należy traktować rozdzielnie, rządzą się one 
nieco innymi prawami np.:
• neutralność projektu w ramach zasady równości płci 
• neutralność produktu w ramach zasady 

niedyskryminacji w tym dostępności

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020 



Niepełnosprawność - jako 
zjawisko społeczne

Osoby z niepełnosprawnościami to bardzo 
różnorodna grupa:

• Osoby z niepełnosprawnością fizyczną

• Osoby z niepełnosprawnością poznawczą

• Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną

• Osoby z niepełnosprawnością psychiczną



Rożne są rodzaje niepełnosprawności:

Osoby niewidome lub 
słabowidzące

Osoby głuche lub słabosłyszące

Osoby głuchoniewidome

Osoby z niepełnosprawnością 
ruchową

Osoby poruszające się na wózku

Osoby z zaburzeniami mowy

Osoby o odmiennym wyglądzie

Osoby z protezą ręki lub nogi

Osoby ze schorzeniami 
psychicznymi

Osoby niskiego wzrostu

Osoby ze schorzeniami 
wewnętrznymi

Osoby ze schorzeniami 
przewlekłymi

Osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną

Osoby ze schorzeniami 
neurologicznymi

Osoby z epilepsją

Osoby ze spektrum autyzm

Większość niepełnosprawności jest niewidoczna



Niepełnosprawność: wrodzona lub nabyta

• Niektóre osoby są 
niepełnosprawne od 
urodzenia

• Niepełnosprawność może 
pojawić się w każdym 
momencie życia

• Każdy z nas w toku życia 
może czasowo lub na stałe 
zostać osobą z 
niepełnosprawnością 

Każdy z nas, każda osoba z niepełnosprawnością jest inna w związku z tym 
wymaga zindywidualizowanego podejścia i otwartości na to, jakie mogą być 
jej potrzeby i możliwości 



Niepełnosprawność w liczbach
• Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób 
niepełnosprawnych ogółem wynosiła na koniec 
marca 2011 r. niemal 4,7 mln (dokładnie 4 697,0 
tys.). Tym samym liczba osób niepełnosprawnych w 
Polsce stanowiła 12,2% ludności kraju wobec 14,3% 
w 2002 r.

• Liczebność osób niepełnosprawnych biologicznie 
wynosiła 4 217,6 tys.



Niepełnosprawność prawna i biologiczna. 

• Prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności 
posiadało w 2011 roku przeszło 3,1 mln osób 
(dokładnie 3 133,5 tys.). Liczebność zbiorowości 
osób niepełnosprawnych prawnie i biologicznie 
(jednocześnie) wynosiła 2 652,0 tys., tylko prawnie 
– 479,5 tys., tylko biologicznie – 1 565,6 tys. 



Od modelu medycznego do modelu 
interakcyjnego

• Model medyczny (tradycyjny) i model interakcyjny 
(społeczny) to dwa różniące się od siebie podejścia 
do niepełnosprawności

• Model medyczny skupia się na niepełnosprawności 
osoby

• Model interakcyjny skupia się na barierach w 
otoczeniu



Definicje niepełnosprawności obowiązujące  w 
Polsce

Definicje niepełnosprawności osadzone 
w różnych modelach:

Definicja w Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych

Definicja w Ustawie 
o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych



Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych

Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, 
które mają długotrwale naruszoną sprawność 
fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie 
zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi 
barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w 
życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi 
osobami.



Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność 
do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub 
długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, 
w szczególności powodującą niezdolność do pracy.



Główne typy barier

Bariery 
architektoniczne

Bariery 
komunikacyjne

Bariery w 
dostępie do 
informacji 

Bariery 
związane z 
postawą 

otoczenia



Bariery architektoniczne/infrastrukturalne

Schody, krawężniki

Brak poręczy i barierek

Wąskie przejścia

Duże, przeszklone przestrzenie niewidoczne dla osób 
słabowidzących

Źle wytłumione pomieszczenia

Ciężkie drzwi

Bariery związane z transportem- brak niskopodłogowych 
autobusów, niedostosowane wejścia do pociągów itp.



Bariery komunikacyjne

Trudności w rozumieniu języka 
polskiego

Zbyt skomplikowany język 
niedostosowany do możliwości 
poznawczych

Brak znajomości języka 
migowego 

Niewyraźna mowa

Hałas i zbyt dużo dźwięków



Bariery w dostępie do informacji

Niedostępne strony 
internetowe

Utrudniony dostęp do  
informacji elektronicznych

Zbyt skomplikowany język

Brak dostępu do treści w druku 
powiększonym



Bariery związane z postawą 
otoczenia

Stereotypy

Uprzedzenia

Dyskryminacja

Mała wiedza/brak wiedzy

Przedmiotowe traktowanie

Nadopiekuńczość

Strach





Niwelowanie barier 

Dostępna przestrzeń i 
uniwersalne 

projektowanie

Technologie asystujące i 
sprzęt wspomagający

Dostęp do usług 
asystenckich i tłumaczy

Edukacja pracowników 
instytucji i organizacji 

Podnoszenie 
świadomości otoczenia

Tworzenie dostępnych 
stron internetowych 



Kontekst wprowadzenia 
Wytycznych
• Konwencja ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych

• Cele Strategii Europa 2020

• Niski wskaźnik  zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnością 

• Starzejące się społeczeństwo

• Osoby z niepełnosprawnością jako niewykorzystany 
potencjał na rynku pracy

• Przeciwdziałanie wykluczeniu



EFS niewystarczająco dostępny 
dla osób z niepełnosprawnością

3,7%- udział osób z 
niepełnosprawnością w 

ogólnej liczbie 
uczestników projektów 

w  ramach PO KL 

12%- udział osób z 
niepełnosprawnością 

w społeczeństwie



Infrastruktura publiczna nie jest 
dostosowana

110 ze 121 skontrolowanych obiektów użyteczności 
publiczne w woj. Podlaskim (90,9%) nie spełniały 
warunków technicznych, określonych w przepisach 
prawa budowlanego tworzyły bariery 
architektoniczne dla niepełnosprawnych, zwłaszcza 
dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich 
(Raport: Dostępność obiektów użyteczności 
publicznej dla osób niepełnosprawnych w 
województwie podlaskim).
https://www.nik.gov.pl/plik/id,4642,vp,6180.pdf



Infrastruktura publiczna nie jest 
dostosowana c.d.

Na terenie województwa mazowieckiego całkowicie 
dostępne dla osób z niepełnosprawnościami jest 
tylko 9,1% obiektów użyteczności publicznej.

(raport Stan dostosowania infrastruktury do potrzeb  osób niepełnosprawnych w 
województwie mazowieckim, źródło: 
http://www.mcps.com.pl/images/docs/raporty/raport1.pdf)

.



Nieprzystosowana przestrzeń 
publiczna

• Zbyt mała w stosunku do potrzeb liczba kursów 
pojazdów niskopodłogowych, np. w Bydgoszczy i 
Szczecinie poniżej 40 proc. tramwajów dostosowanych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

• W połowie miast miastach stwierdziliśmy brak 
informacji na temat kursów, które wykonywane są przez 
pojazdy dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

(Raport przedstawionym przez prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego, podczas 
posiedzenia Komisji Infrastruktury, które odbyło się w Sejmie 23 marca 2017 r. za 
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/509288)



Zwiększenie udziału OzN w projektach

Zapewnienie dostępności infrastruktury, 
produktów i usług

CEL: zwiększenie 
dostępności 

Więc po co nam Wytyczne?



Cel Wytycznych

Celem Wytycznych jest zgodności realizacji PO z 
zasadą równości szans  i niedyskryminacji, w tym  
dostępności dla  osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, a także 
zapewnienie spójnego podejścia w tym zakresie w 
ramach EFS, EFRR i FS.



Podstawowe zasady

• Wymagane jest podwójne podejście (dual approach) dla EFS, zalecane 
dla pozostałych funduszy.

• Instytucje  uczestniczące  we wdrażaniu  PO realizują  wsparcie  w 
oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności na lata  2014-
2020 (obowiązuje od 11 kwietnia 2018 r.). Zobowiązują również 
beneficjenta w decyzji albo umowie o dofinansowanie projektu do 
realizacji projektów w oparciu o standardy  dostępności dla polityki 
spójności na lata  2014-2020.

• Wszystkie produkty projektów są dostępne dla osób z 
niepełnosprawnościami. Jednocześnie w wyjątkowych sytuacjach, 
dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu projektu. O 
neutralności produktu można mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca 
wykaże we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie 
dotyczy danego produktu na przykład z uwagi na brak jego 
bezpośrednich użytkowników.



Podstawowe 
pojęcia - definicje



Osoby z niepełnosprawnością
Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 
511.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 882 z późń. zm.). 

To również uczeń albo dziecko w wieku przedszkolnym 
posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych. 

• Instytucja Zarządzająca ma możliwość rozszerzenia zakresu 
stosowania Wytycznych również na inne osoby z 
niepełnosprawnościami lub ich wybrane kategorie.



Dyskryminacja
Jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie 
ze względu na jakiekolwiek przesłanki (na przykład wiek, 
niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację seksualną, 
pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd), którego 
celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie 
uznania, korzystania lub wykonywania wszelkich praw 
człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, 
gospodarki, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w 
jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości z innymi 
osobami.

Obejmuje to wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym 
odmowę racjonalnego usprawnienia.



Dostępność
• Właściwość środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów 

informacyjno-komunikacyjnych oraz towarów i usług, pozwalająca 
osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie 
równości z innymi osobami. 

• Dostępność jest warunkiem wstępnym prowadzenia przez wiele osób z 
niepełnosprawnościami niezależnego życia i uczestniczenia w życiu 
społecznym i gospodarczym.

• Dostępność może być zapewniona przede wszystkim dzięki stosowaniu 
koncepcji uniwersalnego projektowania, a także poprzez stosowanie 
mechanizmu racjonalnych usprawnień (MRU), w tym technologii i 
urządzeń kompensacyjnych.

• Oznacza, że wszystkie ich produkty (na przykład strona lub aplikacja 
internetowa, materiały szkoleniowe, konferencja, wybudowane lub 
modernizowane obiekty, zakupione środki transportu) mogą być 
wykorzystywane (używane) przez osoby z niepełnosprawnościami.



Standardy dostępności dla 
polityki spójności 2014-2020

Zestaw jakościowych i technicznych wymagań w 
stosunku do wsparcia finansowanego ze środków 
funduszy polityki spójności, w celu zapewnienia 
osobom z niepełnosprawnościami możliwości 
skorzystania z udziału w projektach, jak i z efektów 
ich realizacji. Opracowano sześć standardów: 
szkoleniowy, edukacyjny, informacyjno-promocyjny, 
cyfrowy, architektoniczny oraz transportowy. 
Standardy stanowią załącznik nr 2 do Wytycznych.



Koncepcja uniwersalnego 
projektowania

• Projektowanie produktów, środowiska, programów 
i usług w taki sposób, by były użyteczne dla 
wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez 
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 
projektowania.

• Uniwersalne projektowanie nie wyklucza 
możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień 
dla szczególnych grup osób z 
niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.



Reguły uniwersalnego 
projektowania – osiem reguł
• Równe szanse dla wszystkich,

• Elastyczność w użytkowaniu -
użyteczność dla osób o różnej 
sprawności,

• proste i intuicyjne użytkowanie,

• Postrzegalność informacji -
czytelna informacja,

• tolerancja na błędy,

• wygodne użytkowanie bez 
wysiłku,

• wielkość i przestrzeń 
odpowiednie dla dostępu i 
użytkowania,

• percepcja równości.



Mechanizm racjonalnych 
usprawnień

Konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, 
nienakładające nieproporcjonalnego lub 
nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla 
każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia 
osobom z niepełnosprawnościami możliwości 
korzystania z wszelkich praw człowieka  i 
podstawowych wolności oraz ich wykonywania na 
zasadzie równości z innymi osobami.



Każde racjonalne usprawnienie 
wynika z relacji trzech czynników:

Specjalna potrzeba 
uczestnika 

projektu/użytkownika/ 
personelu projektu

Bariery otoczenia
Charakter interwencji/ 
usługi realizowanej w 

ramach projektu



Przykładowy katalog racjonalnych 
usprawnień
• koszt specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia,

• dostosowanie architektoniczne budynków niedostępnych, 

• dostosowanie infrastruktury komputerowej,

• dostosowanie akustyczne,

• asystent tłumaczący na język łatwy,

• asystent osoby z niepełnosprawnością,

• tłumacz języka migowego

• alternatywne formy przygotowania materiałów projektowych,

• wydłużony czas wsparcia.



Koszt racjonalnych usprawnień 
Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego 
uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 
12 tys. PLN.

IZ/IP zapewnia możliwość finansowania i kwalifikowania 
wydatków związanych z MRU poprzez elastyczność 
budżetu projektu.

.



Beneficjent korzysta z przesunięcia środków w 
projekcie lub wnioskuje do instytucji będącej stroną 
umowy o dofinansowanie projektu o zwiększenie 
wartości projektu.

W przypadku braku możliwości pokrycia wydatków 
związanych z MRU z bieżącego budżetu projektu, IZ 
umożliwia zwiększenie wartości dofinansowania 
projektu – pod warunkiem dostępności środków. 

Decyzję w sprawie sfinansowania MRU podejmuje 
właściwa instytucja będąca stroną umowy o 
dofinansowanie projektu (lub wydająca decyzję), 
biorąc pod uwagę zasadność i racjonalność 
poniesienia dodatkowych kosztów.



MRU w projektach 
dedykowanych
Wydatki na zapewnienie w projekcie udziału 
uczestników z niepełnosprawnościami co do zasady 
są z góry uwzględnione we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Nie są one traktowane 
jako MRU i limit 12 tysięcy złotych nie obowiązuje.

W przypadku pojawienia się w takim projekcie osoby 
z nie przewidywaną przez beneficjenta 
niepełnosprawnością lub konieczności sfinansowania 
MRU dla personelu projektu – MRU jest zapewniony 
tak, jak w przypadku projektów ogólnodostępnych, 
to znaczy obowiązuje limit 12 tysięcy złotych brutto.



Rozliczenie MRU
Każdy wydatek poniesiony w celu ułatwienia dostępu lub 
uczestnictwa w projekcie osób z niepełnosprawnościami 
jest kwalifikowalny, o ile nie stanowi wydatku 
niekwalifikowalnego.

W ramach rozliczenia projektu uwzględnia się wszystkie 
wydatki bezpośrednie, również te poniesione tytułem 
racjonalnych  usprawnień w projekcie. Kwota wydatków 
poniesionych na MRU  wchodzi do podstawy wyliczenia 
przysługujących ryczałtowych kosztów pośrednich, a tym 
samym wpłynie na zwiększenie możliwych do 
rozliczenia kosztów pośrednich.



Dostępność projektów 

Planowanie projektu

(analiza potrzeb, określanie celów, 
wrażliwy budżet)

Realizacja projektu

(rekrutacja, informacja i promocja, 
działania/usługi, produkty)



Rekrutacja

Rekrutacja uczestników projektu powinna zostać 
przeprowadzona w sposób umożliwiający wzięcie udziału w 
projekcie każdej zainteresowanej osobie

Informacja o rekrutacji- zapewnienie dostępnego przekazu

Wiadomości o projekcie powinny być zamieszczane na 
stronach/portalach internetowych, z których korzystają 
osoby z niepełnosprawnościami

Zagwarantowanie dostępności spotkań rekrutacyjnych

Dostępność formularzy zgłoszeniowych

Diagnoza wynikających z niepełnosprawności potrzeb



Informacja i promocja

Zapewnienie dostępnego przekazu (nagranie 
komunikatu w formie wideo z napisami, nagranie z 
napisami w języku łatwym, nagranie z tłumaczem 
języka migowego).

Odpowiednie zaprojektowanie materiałów 
informacyjno-promocyjnych.

Dostępność treści zamieszczanych w Internecie



Dostępne działania/usługi w 
projektach EFS

Diagnoza potrzeb osób z 
niepełnosprawnością

Dopasowanie do indywidualnych 
potrzeb uczestników

Zastosowanie 
mechanizmu 

racjonalnych usprawnień



Dostępny projekt- przykłady 
działań

organizowanie form wsparcia w budynkach dostępnych dla osób z 
różnymi niepełnosprawnościami,

zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wsparcia asystentów,

zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wsparcia trenera pracy,

zapewnienie tłumacza języka migowego,

dostosowanie czasu trwania wsparcia do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (np. poprzez zwiększenie liczby godzin 
szkoleniowych elastyczny rozkład dzienny),

wyposażenie stanowisk komputerowych w sprzęt specjalistyczny, 
ułatwiający korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnościami,

organizację transportu specjalistycznego.



Dostępne produkty

Wszystkie produkty projektów realizowanych ze 
środków EFS, EFRR i FS muszą być dostępne dla 
wszystkich osób, w tym także dostosowane 
do zidentyfikowanych potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami.

Produkty zaprojektowane są zgodnie z zasadą 
uniwersalnego projektowania.



STANDARDY DOSTĘPNOŚCI

architektoniczny

transportowy

cyfrowy

Info-promo

szkoleniowy

edukacyjny

EFRR i FS 

budowy, 

remonty, zakup

EFS + inne 

organizacja, 

usługi, 

wyposażenie



Standard architektoniczny

Obiekty 

• Parkingi

• Wejścia, schody, windy

• Komunikacja

• Oznaczenia, informacja

• Toalety, Kuchnie, 

• Pomieszczenia

• Bezpieczeństwo



Standard transportowy

• Kolej:

o Drzwi, toalety, przejścia, 
sygnalizacja

• Transport publiczny miejski: 

o drzwi, kasowniki, sygnalizacja, 
zatoki, perony i wagony metra

• Infrastruktura transportowa:

o Dworce, przystanki, zajezdnie, 
chodniki, przejścia, parkingi



Standard cyfrowy

• Strony internetowe

• Aplikacje desktopowe/mobilne

• Dokumenty elektroniczne

• Multimedia (aplikacje, video, gry)

• Sprzęt informatyczny ogólnego               
przeznaczenia (komputery, tablety,  telefony…)

• Sprzęt informatyczny szczególnego 
przeznaczenia (biletomaty, infomaty, 
nawigatory…)



Na co zwrócić uwagę – praktyczne wskazówki

https://www.youtube.com/watch?v=1yAB1M-ci2M

https://www.youtube.com/watch?v=Fxn0gY_sAEM

http://www.power.gov.pl/media/13588/Dostepnosc-serwisow-internetowych-
Dominik-Paszkiewicz-Jakub-Debski.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=1yAB1M-ci2M
https://www.youtube.com/watch?v=Fxn0gY_sAEM
http://www.power.gov.pl/media/13588/Dostepnosc-serwisow-internetowych-Dominik-Paszkiewicz-Jakub-Debski.pdf


Standard edukacyjny

• dostępna przestrzeń - sale, biblioteki, 
świetlice, jadalnie, łazienki

• bezpieczne place zabaw

• dostępne podręczniki/materiały 
dydaktyczne 

• komputery i urządzenia medialne

• kompetencje nauczycieli

przedszkola - szkoły podstawowe – szkoły średnie - uczelnie

szkoła dla wszystkich = uniwersalizm rozwiązań



STANDARD 

INFORMACYJNO-PROMOCYJNY 



ZASADA OGÓLNA

Niewykorzystywanie przekazu:

• dyskryminującego

• ośmieszającego

• utrwalającego stereotypy 

Zakłada wymogi pozwalające na:

 udział

 zrozumienie

 komunikowanie się OzN

Podział na:

 Wydarzenia 

bez rejestracji

 Wydarzenia z 

rejestracją

 Materiały

 Kampanie 

medialne



Wydarzenia bez rejestracji

Wydarzenia z rejestracją

Materiały

Kampanie medialne



WYDARZENIA BEZ REJESTRACJI

Wydarzenia o charakterze informacyjno-promocyjnym 

nie wymagające wcześniejszego zgłoszenia się:
1. realizowane są w miejscach dostępnych architektonicznie (wejście z poziomu, 

brak schodów lub adaptacja, przystosowane toalety; brak przeszkód w ciągach 

komunik.)

Jeśli brak takich lub kilka do wyboru  – wybieramy zbliżone

2. zapewniają pętlę indukcyjną i tłumacza PJM (ewentualnie video-tłumacza)

3. zapewniają miejsce dla osób z psem przewodnikiem

4. zapewniają wsparcie asystenta.

Dobra praktyka:
Samodzielne przeprowadzenie przez organizatora mini audytu.



WYDARZENIA BEZ REJESTRACJI

5. Jeżeli wydarzenie posiada swoją dedykowaną stronę internetową – spełnienie 

standardu WCAG 2.0 AA.

6. Jeżeli wydarzenie jest zlecane w PZP - klauzule społeczne np. włączenie osoby z 

niepełnosprawnością do wykonania zamówienia. 

7. W przypadku zapraszania uczestników e-mailem, najważniejsze informacje 

wysyłane są w formie tekstowej (np. program, sposób dojazdu, dostępność 

parkingu, informacje dotyczące budynku, w którym ma odbyć się wydarzenie).



WYDARZENIA BEZ REJESTRACJI

8. Jeśli w wydarzeniu biorą udział ON jako prelegenci, eksperci  – przed 

wydarzeniem pytani są o specjalne potrzeby (np. asystent, mikrofon na statywie, 

podjazd).

Dobra praktyka:

Przeszkolenie pracowników obsługujących wydarzenie z 

podstawowych zasad komunikacji z ON. „Praktyczny poradnik savoir-
vivre wobec osób niepełnosprawnych” – publikacja.

9.Materiały o wydarzeniu (np. zaproszenia, ulotki) są przygotowane, co najmniej w 

wersji elektronicznej. 

10.Komunikacja z uczestnikami jest możliwa przez co najmniej dwa kanały 

komunikacji (mowa, tekst, miganie itp.). 



WYDARZENIA BEZ REJESTRACJI

12. Materiały informacyjne o spotkaniu zawierają: dane kontaktowe do

organizatora (co najmniej 2 kanały kontaktu), sposób dojazdu, dostępność

parkingu, mapa, informacje dotyczące dostępności budynku (miejsca).

13. Materiały z wydarzenia są możliwe do pozyskania dla uczestników w postaci

dostępnego pliku.

14. Jeżeli materiały są wydrukowane, leżą w miejscach dostępnych dla osób na

wózkach inwalidzkich.

15. Filmy i multimedia wyświetlane podczas wydarzenia zawierają

audiodeskrypcję (tam, gdzie to uzasadnione).

16. Transmisja on-line (o ile jest organizowana) zawiera napisy na żywo.



Wydarzenia bez rejestracji

Wydarzenia z rejestracją

Materiały

Kampanie medialne



WYDARZENIA Z REJESTRACJĄ

Wydarzenia o charakterze informacyjno-promocyjnym 

wymagające wcześniejszego zgłoszenia:

1. umożliwiają zgłoszenie specjalnej potrzeby 

uczestników - co najmniej jedno z pytań w formularzu 

rejestr. dotyczy indywidualnych, specjalnych potrzeb 

uczestników. 

2. Zgłoszenie specjalnej potrzeby obliguje 

organizatora do jej spełnienia w możliwie 
największym stopniu. 



WYDARZENIA Z REJESTRACJĄ

Dobra praktyka:

Co moglibyśmy zrobić, aby Pan/Pani czuł/czuła się u nas komfortowo? 
Proszę zaznaczyć usługę, której Pan/Pani potrzebuje i poinformować nas 
o tym:
 symultaniczny przekaz tekstowy (napisy na żywo) 
 tłumacz polskiego języka migowego 
 pętla indukcyjna
 powiększony tekst 
 wsparcie asystenta
 szczególne potrzeby w zakresie wyżywienia
 inne …………………………………………………..
 preferowana forma kontaktu: 

telefon                     e-mail                      sms 



WYDARZENIA Z REJESTRACJĄ

Należy zapewnić:

1. Realizacja w dostępnym miejscu (lub zbliżonym)

2. Strona internetowa – WCAG 2.0 AA + info o tym jakie udogodnienia dla ON

3. Jeżeli PZP – to klauzule społeczne. 

4. Komunikacja - co najmniej dwa kanały komunikacji 

5. Przekazane informacje o dostępności miejsca.

6. Dostępne prezentacje multimedialne, materiały w wersji elektronicznej. 

7. Video z audiodeskrypcją i napisy na żywo w streamingu. 

Nie ma obowiązku „z góry” zapewniać: Tłumacza PJM, pętli indukcyjnej, asystentów, 

miejsca dla psa przewodnika. 



Standard info - promo

Wydarzenia bez rejestracji

Wydarzenia z rejestracją

Materiały

Kampanie medialne



INFORMACJA PISANA

porządek 
tworzenia treści 

• w sposób łatwy do 
zrozumienia

• logiczny 

• informacje na ten sam 
temat są grupowane

• Bez zbędnych ozdobników

czego unikać, by 
być dobrze 

zrozumianym współczynnik 
mglistości 
tekstów

• trudnych wyrazów i pojęć, 
żargonu

• długich, złożonych, 
negatywnych zdań

• słów zapożyczonych

• skrótów

• strony biernej

Zastanów się dla kogo piszesz?

• język dostosowany do 
odbiorców

UWAGA: 

Nie zawsze celowe jest stosowanie wszystkich zawartych tu zasad. 



INFORMACJA PISANA

• nagłówki
• tekst do lewej (bez justowania), 
• tekst dzielony na akapity
• czcionka bezszeryfowa min. 12
• numerowanie stron
• kontrast tekst-tło
• krótkie nazwy dla linków przy tworzeniu opisu 

hiperłączy
• dostępne PDF-y lub ewent. skany + doc, rtf  

Dobra praktyka:
• „Komunikacja pisana” , www.logios.pl, www.jasnopis.pl, „Informacja dla 

wszystkich”, Kampania MR na You Tube „Prosto i kropka”. 

redakcja, edycja tekstów

http://www.logios.pl/
http://www.jasnopis.pl/


INFORMACJA PISANA (w tym cyfrowa)

Dostępny PDF – W Word wybieramy Zapisz jako - PDF - Opcje - checkbox „Tagi

struktury dla ułatwień dostępu” oraz checkbox „Właściwości dokumentu”. 

Jeśli PDF jako skan to dodatkowo dokument w doc, txt, rtf 
itp.
Tabele:

 określać wiersz nagłówków tabeli 
 używać funkcji „Powtórz wiersz nagłówka na 

nowych stronach” 
 linie siatki są widoczne
 wyrównanie tekstu do lewej
 dane liczbowe do prawej
 unikać pisania w pionie



 Kontrast: czarny-biały, czarny-żółty, granatowy-biały itp. Współczynnik 

kontrastu między tekstem a tłem minimum 4,5:1, a dla dużego tekstu 

(min.18 punktów) - przynajmniej 3:1. Nie dotyczy tekstów dekoracyjnych.

Narzędzia do badania kontrastu: Colour Contrast Check, Contrast 

Checker, Check My Colours, Juicy Studio Accessibility…

 Punktory – stosować, wysunięcie względem tekstu na lewo lub prawo

 Akapity, strony – Shift + enter oraz Ctrl + enter

 Nie nadużywać kursywy i pogrubienia tekstu

 Unikać szybko migających (>3 s) tekstów, animacji, obrazków.

 Tytuły rozdziałów i sekcji należy oznaczać stylami nagłówkowymi - nie 

wystarczy użyć większej i pogrubionej czcionki



Treści nietekstowe, takie jak zdjęcia, rysunki, schematy, wykresy i animacje, 
posiadają tekst alternatywny. Tekst ten zawiera wszystkie informacje, które mogą 
być istotne dla użytkownika.

 elementy graficzne na kontrolkach użytkownika (na przykład na przyciskach czy 
łączach) posiadają tekst alternatywny taki sam, jak nazwa kontrolki

 multimedia posiadają tekst alternatywny, który ogólnie opisuje ich treść – np. 
film o funduszach europejskich

 elementy dekoracyjne – dodawać przy pomocy CSS, czyli stosując właściwość 
background-image

Więcej na : http://internet-bez-barier.com/prawidlowe-opisywanie-
tresci-nietekstowych/

http://internet-bez-barier.com/prawidlowe-opisywanie-tresci-nietekstowych/


 Zapewnić alternatywę dla nagrań dźwiękowych (na przykład pliki w 

formatach MP3, WMA, WAV). Alternatywa to dokument tekstowy, który zawiera 

pełny zapis dialogów i wypowiedzi oraz opis istotnych dźwięków w kolejności 

takiej, jak w nagraniu.

 Zapewnić alternatywę dla nagrań wideo pozbawionych ścieżki 

dźwiękowej).  Alternatywą może być: dokument tekstowy, który zawiera opis 

scen i zdarzeń widocznych w nagraniu lub ścieżka audio prezentująca te same 

informacje, które znajdują się w nagraniu.

 Nagrania oraz transmisje na żywo, które zawierają dźwięk i obraz (audio-

wideo), udostępniają napisy rozszerzone. Napisy rozszerzone 

zsynchronizowane są ze ścieżką audio i zawierają pełny zapis dialogów i 

wypowiedzi, a także opisy dźwięków istotnych dla zrozumienia treści.



 Nagrania, które zawierają dźwięk i obraz (audio-wideo), udostępniają 

audiodeskrypcję.

 Instrukcje przekazywane użytkownikowi nie opierają się wyłącznie na 

bodźcach wzrokowych lub słuchowych. Np. zamiast napisać "w ramce na 

dole strony" można napisać "w ramce zatytułowanej "harmonogram 

wydarzeń" na stronie 26".

 Informacje przekazywane za pomocą koloru muszą być dodatkowo 

udostępnione także w inny sposób, na przykład w treści tekstowej, w 

tekście alternatywnym lub programistycznie. Ważne elementy na stronie nie 

mogą być jedynie oznaczone kolorem.



 Każde łącze prowadzi do jakiegoś miejsca. Jeśli to możliwe, należy 

zapewnić łącze tekstowe, które jednoznacznie informuje, dokąd to łącze 

prowadzi, bez konieczności odgadywania jego celu z kontekstu

 Elementy dokumentów grupowane w bloki np. rozdziały, spisy treści 

oznaczamy nagłówkami lub etykietami, które opisują ich funkcję.

 Do przekazywania informacji należy skorzystać z tekstu, a nie z tekstu w 

postaci graficznej lub obrazu tekstu.

Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia: 

http://www.power.gov.pl/media/13597/informacja-dla-wszystkich.pdf

http://www.power.gov.pl/media/13597/informacja-dla-wszystkich.pdf


PREZENTACJE

 unikalne tytuły slajdów

 ograniczona ilość tekstu na slajdzie – max. 6 wierszy

 równoważniki zdań

 stosowanie dużej (min. 18 pkt), bezszeryfowej (Arial, 

Verdana, Tahoma) czcionki

 kontrast czcionki do tła 

 wysokiej jakości grafika, wyraźne zdjęcia

PREZENTACJE



KAMPANIE MEDIALNE (filmy, videoblogi)

1. W kampanii medialnej dotyczącej ON nie ma aktorów/statystów odgrywających

niepełnosprawność.

2. Używany jest niestereotypowy przekaz.

3. Kampania jest prowadzona w oparciu o zróżnicowany przekaz (co najmniej dwa 

kanały sensoryczne).

4. Nagranie każdorazowo zawiera audiodeskrypcję.

5. Transmisja on-line – napisy na żywo. 

6. Treści/filmy/grafiki – nie nadużywać emoticonów, tekst alternatywny do zdjęć, 

napisy dla osób głuchych i audiodeskrypcja dla niewidomych, unikać migotania 

obrazu, oferować informacje w języku migowym, optymalne tempo akcji. 



STANDARD 

SZKOLENIOWY 



Standard szkoleniowy

1. Materiały informacyjne (plakaty, ulotki) i dokumenty rekrutacyjne (np. formularze) 

są przygotowane w sposób dostępny i są co najmniej w wersji elektronicznej. 

2. W projekcie z otwartą  rekrutacją – materiały z projektu (szkoleniowe, 

edukacyjne) są przygotowane w sposób dostępny  dla potencjalnych uczestników i 

są co najmniej w wersji elektronicznej. 

3. W projekcie z zamkniętą rekrutacją – analogicznie - o ile po zakończeniu 

szkolenia będą one służyć również innym osobom niż uczestnicy projektu. 

4. Komunikacja z uczestnikiem projektu - co najmniej dwa kanały komunikacji



Standard szkoleniowy

5. Strona internetowa – WCAG 2.0 AA + info o tym jakie udogodnienia dla ON w 

miejscu realizacji.

6. Rekrutacja z pytaniem o specjalne potrzeby.

7. Jeżeli w projekcie biorą udział ON sposób dostarczenia wsparcia (tempo, materiały, 

asystent, komunikacja itp.) jest dostosowany do ich potrzeb

8. Realizacja szkoleń w miejscach dostępnych architektonicznie lub im najbliższych. 

9. ON i/lub osoby towarzyszące otrzymują informacje na temat potencjalnych sytuacji 

awaryjnych (ewakuacja). 

Dobra praktyka:
• Nagranie typu „wirtualny spacer” z miejsca realizacji szkolenia. 



Przykłady treści alternatywnej

Audiodeskrypcja:

https://www.youtube.com/watch?v=e9PW3ebUwHo

https://www.youtube.com/watch?v=e2cLeiWBwoc

Napisy rozszerzone:

https://www.youtube.com/watch?v=NSRi5d4fb0s

https://www.youtube.com/watch?v=e9PW3ebUwHo
https://www.youtube.com/watch?v=e2cLeiWBwoc
https://www.youtube.com/watch?v=NSRi5d4fb0s


WCAG 2.00 AA w 10 minut

25 ZALECEŃ dla dostępności serwisów internetowych

1.Wszystkie elementy graficzne powinny mieć zwięzły tekst alternatywny (alt), który opisuje co znajduje się na grafice lub, 

jeśli grafika jest odnośnikiem – dokąd prowadzi ten odnośnik. Jeśli grafiki są czysto dekoracyjne, powinny mieć „pusty 

atrybut alt”.

2.Należy unikać animowanych elementów, poruszających się tekstów, ponieważ rozpraszają one wszystkich użytkowników 

nie tylko niepełnosprawnych. Niektóre, szczególnie agresywnie i szybko animowane grafiki, mogą stanowić zagrożenie dla 

osób cierpiących na padaczkę fotogenną!

3.Wszystkie pliki dźwiękowe (audycje, wywiady, wykłady) powinny być uzupełnione o transkrypcję tekstową. Odtwarzacze 

tych plików zamieszczone na stronie powinny dać się obsłużyć za pomocą klawiatury i być dostępne dla osób niewidomych.

4.Wszystkie plik wideo powinny być uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących. Odtwarzacze powinny być dostępne dla 

osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury.

5.Wszelkie pliki multimedialne i Flash powinny być dostępne lub udostępnione w postaci alternatywnej.

6.Pliki PDF, Word i inne popularne pliki do ściągnięcia powinny być przygotowane jako dostępne. Np. pliki PDF powinny 

mieć strukturę, która pomaga osobom niewidomym przeglądanie takich dokumentów.

7.…………………………..

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/261310

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/261310


Neutralność w EFS?
W wyjątkowych sytuacjach, dopuszczalne jest 
uznanie neutralności produktu projektu. O 
neutralności produktu można mówić w sytuacji,  
kiedy wnioskodawca wykaże w wniosku o 
dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy 
danego produktu na przykład z uwagi na brak jego 
bezpośrednich użytkowników.

Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu 
należy do instytucji oceniającej wniosek o 
dofinansowanie projektu. Wtedy projekt może zostać 
uznany za zgodny z zasadą dostępności.



Ocena wniosku o dofinansowanie

Projekt   jest   zgodny  z  właściwymi politykami i zasadami   unijnymi   (w tym: zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn - w oparciu o standard minimum, zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą 
zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem unijnym.

W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, na podstawie 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 –
w oparciu o standard minimum oraz zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami. W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy umożliwiono wszystkim osobom 
– bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, 
orientację seksualną - sprawiedliwe, pełne uczestnictwo w projekcie na jednakowych zasadach. W przypadku osób z 
niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady uniwersalnego 
projektowania i/lub racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej 
infrastruktury (jeśli charakter projektu dotyczy tych kwestii). Konieczność opisania sposobów zapewnienia dostępności 
dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności wynika z Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata  2014-2020. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności 
infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno - komunikacyjnych oraz wszelkich innych 
produktów projektów (które nie zostały uznane za neutralne np. ze względu na brak bezpośrednich użytkowników tych 
produktów) dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 -2020.



Co zapisać we wniosku o 
dofinansowanie? – jakie zapisy można 
uznać za wystarczające?
• „Projekt jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami 

- uzyskają wsparcie dostosowane do ich potrzeb i barier np. 
szkolenia w salach dostosowanych architektonicznie”.

• „ Projekt jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. 
Jest zgody ze standardami z Wytycznych”.

• „Projekt pozytywnie wpływa na zasadę równości szans i 
niedyskryminacji. Każdy ma równy dostęp do projektu. Wszyscy 
uzyskają wsparcie adekwatne do potrzeb”.

• „Brak barier dla niepełnosprawnych”



Co zapisać we wniosku o 
dofinansowanie? 

• Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020 w zakresie osi priorytetowych VII -
IX RPO WP 2014 -2020.

• Regulamin konkursu/Dokumentacja naboru/ 
wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu pozakonkursowego.



Instrukcja wypełniania wniosku
• Pkt 3.2  - „W dwóch ostatnich punktach osobne 

miejsce należy poświęcić osobom z 
niepełnosprawnościami” - opis problemów grupy, 
sposób rekrutacji osób do projektu.



Problemy, potrzeby oraz bariery uczestników

PROBLEM: ograniczone możliwości dotarcia do 
danych statystyki publicznej. 

Rekrutacja

- nie wystarczy zaplanowanie dodatkowych 
kryteriów,

- nie wystarczy stwierdzenie, że „nikt nie będzie 
dyskryminowany”, „wszyscy mają równy dostęp”.

Zapewnienie równego dostępu trzeba opisać.



• Pkt 3.3 – informacje muszą pozwolić na ocenę czy:

projekt zapewnia realizację zasady dostępności;

umożliwiono wszystkim osobom uczestnictwo;

na każdym etapie realizacji projektu spełniona jest zasada 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

czy przestrzegane są Standardy dostępności w tym zasada 
uniwersalnego projektowania i/lub racjonalne usprawnienia.



• Pkt 4.1  - „w jaki sposób w każdym zadaniu 
realizowana jest zasada równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami”.



• Pkt 4.5  - „jak zostanie uwzględniona zasada 
równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasada 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”.



Dobre praktyki – czy istnieją?

• Projekty dedykowane.

• Zastosowane racjonalne usprawnienia w 
odniesieniu do uczestników.

• Racjonalnie usprawnienia w odniesieniu do 
pracowników.



W prezentacji wykorzystano:

• Materiały i skrypty ze Szkolenia z zakresu zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych 
dla pracowników instytucji będących w systemie Umowy 
Partnerstwa koordynatorów realizowanego przez Fundację 
Aktywizacja;

• Materiały z serwisu www.youtube.com

• Materiały dostępne w serwisie:

 https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczego-
dostepnosc/#Ciekawe%20publikacje

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-
europejskie-bez-barier/realizuje-projekt/

Informacje ze strony www.rpo.podkarpackie.pl

http://www.youtube.com/
https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczego-dostepnosc/#Ciekawe%20publikacje
https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczego-dostepnosc/#Ciekawe%20publikacje
https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczego-dostepnosc/#Ciekawe%20publikacje
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-bez-barier/realizuje-projekt/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/


Dziękuję za uwagę

Joanna Miela

jmiela@poczta.onet.pl

mailto:jmiela@poczta.onet.pl

